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يف  -رمحه هللا  -كلمة العالمة احملدث حممد ناصر الدين األلباين 
  تكفريمسألة ال



السائل : إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 

  حممداً عبده ورسوله.

ألفغانية اليت تكثر فيها أما بعد: فال خيفي عليكم ياشيخ الساحة ا
اجلماعات والفرق الضالة اليت استطاعت ولألسف اليت استطاعت أن 

تبث أفكارها اخلارجة عن منهج السلف الصاحل يف شبابنا السلفي الذي  
كان جياهد يف أفغانستان ومن هذه األفكار تكفري احلكام وإحياء 

وع الشباب السنن املهجورة كاالغتياالت كما يدَّعون واآلن بعد رج
السلفي إىل بالدهم قاموا ببث ونشر هذه اآلراء والشبه عند وعلمنا يا 

شيخ أنه قد حصل بينكم وبني إحدى اإلخوان قبل عدة سنني مناقشة 
طويلة يف مسألة التكفري وهذه األشرطة تسجيلها غري واضح لذا نرجوا 

  من فضيلتكم البيان يف هذه املسألة وجزاكم هللا خريا.

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور الشيخ : 
أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل 
فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن 



  حممداً عبده ورسوله.

بل  أما بعد: يف احلقيقة أن مسألة التكفري ليس فقط للحكام ؛
وللمحكومني أيضاً هي فتنة قدمية، تبنتها فرقة من الفرق اإلسالمية 

  (اخلوارج).-القدمية، وهي املعروفة ب
واخلوارج طوائف مذكورة يف كتب الفرق، ومنها فرقة موجودة ال تزال 

  اآلن باسم آخر، وهو: (اإلباضية).
وهؤالء (اإلباضية) كانوا إىل عهد قريب منطوين على أنفسهم، ليس 

هلم أي نشاط دعوي كما يقال اليوم، لكن منذ بضع سنني بدأوا 
ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد اليت هي عني عقائد 

م يتسرتون ويتشيعون خبصلة من خصال  اخلوارج القدامى، إال أ
  الشيعة، أال وهي الَتِقية.

ال يغري فهم يقولون: حنن لسنا باخلوارج، وأنتم تعلمون مجيعا أن االسم 
من حقائق املسميات إطالقا، وهؤالء يلتقون يف مجلة ما يلتقون مع 

  اخلوارج تكفري أصحاب الكبائر.
اآلن يوجد يف بعض اجلماعات الذين يلتقون مع دعوة احلق يف اتباع 

الكتاب والسنة، ولكنهم األسف الشديد يقعون يف اخلروج عن الكتاب 



  والسنة من جديد وباسم الكتاب والسنة.

  والسبب يف هذا يعود إىل أمرين اثنني يف فهمي ونقدي:

  أحدمها هو: ضحالة العلم؛ وقلة التفقه يف الدين.

م مل يتفقهوا بالقواعد الشرعية، -وهو مهم جداً  -واألمر اآلخر  : أ
س الدعوة اإلسالمية الصحيحة، اليت يعترب كل من خرج اواليت هي أس

اعة اليت أثىن عليها رسول هللا عنها من تلك الفرق املنحرفة عن اجلم
صلى هللا عليه وآله وسلم يف غري ما حديث؛ بل واليت ذكرها ربنا عز 

دليال واضحا بيِّنا على أن من خرج عنها فيكون قد شاق هللا  لوج
َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما  ﴿ورسوله، أعين بذلك قوله عز وجل:

َ َلُه اْهلَُدى َويَـ  َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنَني نـَُوّلِِه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم تـَبَـنيَّ تَِّبْع َغيـْ
  ].115[النساء:  ﴾َوَساَءْت َمِصريًا

هللا عزوجل ألمر واضٍح جدا عند أهل العلم مل يقتصر على قوله 
َ َلُه اْهلَُدى نـَُوّلِِه ﴿: .مل ﴾َما تـََوىلَّ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

يقل هكذا؛ وإمنا أضاف إىل مشاقة الرسول اتباع غري سبيل املؤمنني، 
َر َسِبيِل ﴿فقال: َ َلُه اْهلَُدى َويـَتَِّبْع َغيـْ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ



  ].115[النساء:  ﴾ااْلُمْؤِمِنَني نـَُوّلِِه َما تـََوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصريً 

إًذا اتباع سبيل املؤمنني وعدم اتباع سبيل املؤمنني أمر هام جداً إجياباً 
وسلباً، فمن اتبع سبيل املؤمنني: فهو الّناجي عند رب العاملني، ومن 

  خالف سبيل املؤمنني: فحسبه جهنم وبئس املصري.

م مل من هنا ضلت طوائف كثرية، وكثرية جداً قدمياً وحديثاً ، حيث  أ
يلتزموا سبيل املؤمنني ، وإمنا ركبوا عقوهلم، بل اتبعوا أهواءهم يف تفسري 

الكتاب والسنة، مث بنوا على ذلك نتائج خطرية وخطرية جداً، من ذلك 
  اخلروج على ما كان عليه سلفنا .

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننيَ ﴿هذه الفقرة من اآلية الكرمية:  لقد دندن  ﴾َويـَتَِّبْع َغيـْ
ليها وأكدها عليه الصالة والسالم تأكيداً بالغاً يف غري ما حديث ع

  نبوي صحيح.

اليت أنا أشري إليها اآلن وسأذكر بعضا منها مما  -وهذه األحاديث 
فضًال عن  -ليست جمهولة عند عامة املسلمني  -يساعدين ذاكريت

ا تدل على ضرورة التزام سبيل  -خاصتهم  لكن اجملهول فيها هو أ
  منني يف فهم الكتاب والسنة .املؤ 



هذه النقطة يسهو عنها الكثري من اخلاصة فضال عن العامة، فضًال عن 
  (مجاعة التكفري).-هؤالء الذين عرفوا ب

هؤالء قد يكونون يف قرارة نفوسهم صاحلني وقد يكونون أيضا 
خملصني، لكن هذا وحده غري كاف ليكون صاحبه عند هللا عز وجل 

  حني.من الناجني املفل

  بد للمسلم أن جيمع بني أمرين اثنني: ال

بني اإلخالص يف النية هلل عز وجل؛ وبني حسن االتباع ملا كان عليه 
  النيب صلى هللا عليه وآله وسلم.

فال يكفي إذاً أن يكون املسلم خملصاً وجاداً فيما هو يف صدده من 
 - ذلك باإلضافة إىل - العمل بالكتاب والسنة والدعوة إليهما؛ فال بد 

  أن يكون منهجه منهجاً سوياً سليماً.

فمن تلك األحاديث املعروفة كما أشرت آنفاً حديث الفرق الثالث 
والسبعني، وال أحد منكم إال وهو يذكره، أال وهو قوله عليه الصالة 

والسالم: " تفرقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وتفرقت النصارى 
ق أميت على ثالث وسبعني فرقة، كلها على اثنتني وسبعني فرقة، وستفرت 



يف النار إال واحدة" قالوا: من هي يا رسول هللا؟ قال: "ما أنا عليه 
  وأصحايب".

جند أن جواب النيب  صلى هللا عليه وآله وسلم ألولئك الذين سألوا 
َر َسِبيِل ﴿عن الفرقة الناجية يلتقي متاماً مع اآلية السابقة : َويـَتَِّبْع َغيـْ

فاملؤمنون املقصودون يف هذه اآلية الكرمية هم األصحاب؛  ﴾ِننيَ اْلُمْؤمِ 
َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننيَ ﴿أول ما يدخل يف عموم اآلية : هم سبيل  ﴾َويـَتَِّبْع َغيـْ

  أصحاب الرسول عليه الصالة والسالم. 

فالرسول  صلى هللا عليه وآله وسلم  يف اجلواب عن ذاك السؤال عن  
ي ما أوصافها قال: " هي اليت تكون ما أنا عليه الفرقة الناجية ما ه

وأصحايب"، مل يكتف الرسول صلى هللا عليه وسلم  يف هذا احلديث   
على قوله:" ما أنا عليه"، وقد يكون ذلك كافياً يف الواقع للمسلم الذي 
يفهم حقاً الكتاب والسنة ؛ ولكنه عليه الصالة والسالم كتحقيق عملي 

  ].128[التوبة:  ﴾باملؤمنني رءوف رحيم﴿قه : وجل يف ح يف قوله عز

فمن رأفته ورمحته بأصحابه وأتباعهِ أنه أوضح هلم أن عالمة الفرقة 
الناجية: هي اليت تكون على ما كان عليه الرسول عليه السالم، وعلى 



  ما عليه أصحابه من بعده.

فإًذا فال جيوز للمسلم أن يقتصر يف فهم للكتاب والسنة على الوسائل 
اليت ال بد منها معرفة اللغة العربية، والناسخ واملنسوخ، وكل القواعد؛ 

  لكن من هذه القواعد العامة 

أن يرجع يف كل ذلك إىل ما كان عليه أصحاب النيب  صلى هللا عليه 
م  م   - وآله وسلم ؛ أل  -كما تعلمون من كثري من اآلثار ومن سري

م كانوا أخلص هلل عز وجل يف العبادة، وأفقه مّنا يف الكتاب والسنة،  أ
ا.   إىل غري ذلك من اخلصال احلميدة اليت كانوا ختّلقوا 

هذا احلديث يلتقي مع اآلية متاماً، حيث أنه أملح عليه السالم يف هذا 
اجلواب أنه ال بد من الرجوع ليكون املسلم من الفرقة الناجية إىل ما  

  وسلم. كان عليه أصحاب الرسول صلى هللا عليه وآله 

يشبه هذا احلديث متاماً حديث اخللفاء الراشدين، الذي ذكر يف السنن 
من رواية العرباض بن سارية رضي هللا تعاىل عنه، قال: وعظنا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم موعظة َوِجَلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، 

ا موعظة ُمودّع فأوصنا يا رسول هللا! قال: " أوصيكم بالسمع فقلنا: كأ



والطاعة، وإن ويل عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسريى 
اختالفاً كثرياً، فعليكم بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من 

  بعدي،...." إىل آخر احلديث.

الشاهد من هذا احلديث، هو كالشاهد من جوابه عليه عن السؤال 
ن يتمسكوا بسنته، مث السابق، حيث حض أمته يف أشخاص أصحابه أ

  مل يقتصر على ذلك قال: "وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي".

إذا ال بد لنا من أن ندندن دائماً وأبداً ؛ إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا، 
  أن نفهم عبادتنا، أن نفهم أخالقنا وسلوكنا.

بد ال بد من أن نعود إىل سلفنا الصاحل لفهم كل هذه األمور اليت ال 
  منها للمسلم، ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية.

من هنا ضلت طوائف قدمية وحديثة حينما ال يلتفتون إطالقا إىل اآلية 
السابقة، وإىل حديث الفرقة الناجية وإىل حديث سنة اخللفاء الراشدين 
من بعده عليه السالم ، فكان أمراً طبيعياً جداً أن ينحرفوا كما احنرف 

ن املنحرفني عن كتاب هللا، وسنة رسول صلى هللا عليه من سبقهم م
  وسلم، ومنهج السلف الصاحل.



  حديثا.و  من هؤالء : اخلوارج قدميا

أصل التكفري  الذي ذر قرنه يف هذا الزمان، اآلية اليت يدندنون حوهلا 
ومن مل حيكم مبا أنزل هللا ﴿دائماً وأبداً ؛ أال وهي قوله تبارك وتعاىل:

]، ونعلم مجيعا أن هذه اآلية 44[املائدة: ﴾كافرونفأولئك هم ال
، ﴾فأولئك هم الكافرون﴿جاءت يف خامتتها بألفاظ ثالثة، وهي: 

 ﴾فأولئك هم الفاسقون﴿]، 45[املائدة:  ﴾فأولئك هم الظاملون﴿
  ].47[املائدة: 

ذه اآلية باللفظ األول منها : فأولئك هم ﴿فمن َجْهل الذين حيتجون 
م ﴾الكافرون مل يُِلّموا على األقل ببعض النصوص اليت جاء فيها : أ

ا تعين اخلروج  ذكر لفظة (الكفر)، فأخذوا لفظة الكفر يف اآلية على أ
من الدين، وأنه ال فرق بني هذا الذي وقع يف الكفر، وبني أولئك 

املشركني من اليهود والنصارى وأصحاب امللل األخرى اخلارجة عن ملة 
  اإلسالم.

ر يف لغة الكتاب والسنة ال تعين هذا الذي يدندنون حوله، بينما الكف
ويسلطون هذا الفهم اخلاطئ عل كثري من املسلمني، وهم بريئون من 



  ذاك التكفري الذي يطبقونه على هؤالء املسلمني.

ا ال تدل على معىن واحد  وهو الردة  -شأن لفظة التكفري من حيث أ
ن اللذين ذكرا يف اآليتني األخريني واخلروج عن امللة شأن اللفظني اآلخري

الفاسقني والظاملني، فكما أنه ليس كل من ُوصف بأنه كفر ال يعين أنه 
ارتد عن دينه، كذلك ال يعين أن كل من ُوصف بأنه ظامل أو فاسق بأنه 

  مرتد عن دينه.

هذا التنوع يف معىن اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة، مث الشرع 
  كما هو معلوم.  -لغة القرآن الكرمي  -العرب الذي جاء بلغة 

من أجل ذلك كان من الواجب على كل من يتصدى باحلكم مبا أمر 
وإمنا أعين أولئك الذين  -لست أعين اآلن احلكام  - وجل  هللا عز

  -سواء كانوا حكاماً أم حمكومني  -يصدرون األحكام على املسلمني 
علم بالكتاب والسنة، و  كان من الواجب على هؤالء أن يكونوا على

  منهج السلف الصاحل.

إال بطريق معرفة  - وكذلك ما ضم إليه  -والكتاب ال ميكن فهمه 
  ).21:48اللغة العربية معرفة فاضية ( 



وقد يكون إنسان ما ليس عنده معرفة قوية أو تامة باللغة فيساعده يف 
من  استدراك هذا النقص الذي قد يشعر به يف نفسه حينما يعود إىل

قبله من العلماء، خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثالثة املشهود هلم 
  باخلريية.

فالرجوع إليهم حينئذ قد يكون مساعدا له الستدراك ما قد يفوته من 
ا.   املعرفة باللغة العربية وآدا

ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم ﴿نعود اآلن إىل هذه اآلية: 
فأولئك هم  ﴿روري أن يكون هذا اللفظ:، هل من الض﴾الكافرون
، أنه يعين كفرا خروجا عن امللة؟ أم قد يعين هذا وقد يعين ما ﴾الكافرون

  دون ذلك ؟.

فأولئك هم  ﴿هنا الدقة يف فهم هذه اآلية، هذا اآلية الكرمية:
م خرجوا ﴾الكافرون ، قد تعين أي: اخلارجون عن امللة؛ وقد تعين أ

  ه امللة، امللة اإلسالمية.عمليا عن بعض ما جاءت ب

يساعدنا على ذلك قبل كل شيء ترمجان القرآن، أال وهو عبد هللا بن  
عباس رضي هللا تعاىل عنه؛ ألنه سند الصحابة الذين اعرتف املسلمون 



على أنه كان إماما يف  -إال من كان من تلك الفرق الضالة  - مجيعاً 
ولعله هو عبد هللا ابن التفسري؛ ولذلك مساه بعض السلف من الصحابة 

  مسعود برتمجان القرآن.

هذا اإلمام يف التفسري والصحايب اجلليل كأنه طرق مسعه يومئذ ما 
نسمعه اليوم متاماً أن هناك أناساً يفهمون هذه اآلية على ظاهرها دون 

التفصيل الذي أشرت إليه آنفا؛ وهو أنه: قد يكون أحيانا  املقصود 
ينهم وقد يكون ليس هو املقصود وإمنا هو دون بالكافرين املرتدين عن د

ذلك، فقال ابن عباس  رضي هللا عنه:" ليس األمر كما يذهبون أو كما 
  يظنون، وإمنا هو كفر دون كفر".

ولعله كان يعين بذلك اخلوارج الذين خرجوا على أمري املؤمنني ، مث كان 
م سفكوا دماء املؤمنني، وفعلوا فيهم ما  مل يفعلوا من عواقب ذلك أ

باملشركني: فقال: ليس األمر كما قالوا، أو كما ظنوا، وإمنا هو كفر دون  
  كفر؛ كفر دون كفر.

هذا اجلواب املختصر الواضح من ترمجان القرآن يف تفسري هذه اآلية 
هو  الذي ال ميكن أن يُفهم سواه من النصوص اليت أشرت إليها آنفا 



  يف مطلع كلمة هذه .

كرت يف كثري من النصوص، مع ذلك تلك أن كلمة (الكفر) ذُ 
ذا التفسري الذي فسروا به اآلية؛ أو لفظ  النصوص ال ميكن أن تُفسر 

الكفر الذي جاء يف تلك النصوص ال ميكن أن يفسر بأنه يساوي 
اخلروج من امللة، فمن ذلك مثًال احلديث املعروف يف الصحيحني من 

نه قال: قال رسول هللا حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاىل ع
  صلى هللا عليه وسلم:" سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر". 

  

قتاله كفر: عندي هو تفنن يف األسلوب العريب يف التعبري ألنه لو قال 
قائل: سباب املسلم وقتاله فسوق يكون كالم صحيح، ألن الفسق هو 

باعتباره  -املعصية، وهو اخلروج عن الطاعة، لكن الرسول عليه السالم 
  أفصح من نطق بالضاد قال:" سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر".

"سباب  -تُرى؛ هل جيوز أنا أن أفسر الفقرة األوىل من هذا احلديث 
بالفسق املذكور يف اللفظ الثاين أو الثالث يف اآلية  -املسلم فسوق" 

  ؟.﴾ومن مل حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الفاسقون﴿السابقة: 



  هو "سباب املسلم فسوق"،  ﴾ك هم الفاسقونفأولئ﴿

نقول: قد يكون الفسق أيضا مرادفاً للكفر الذي هو مبعىن اخلروج من 
امللة، وقد يكون الفسق أيضا مرادفاً للكفر الذي ال يعين اخلروج عن 

  امللة، وإمنا يعين ما قاله ترمجان القرآن إنه كفر دون كفر.

ذا املعىن ملاذا ؟؛ ألن هللا عز  وهذا احلديث يؤكد أن الكفر قد يكون
وإن طائفتان من املؤمنني ﴿وجل ذكر يف القرآن الكرمي اآلية املعروفة :

اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي 
. إذ قد ذكر هنا ربنا عز وجل هنا الفرقة الباغية ﴾حىت تفيء إىل أمر هللا

لناجية؛ الفرقة احملقة املؤمنة، ومع ذلك فما حكم اليت تقاتل الفرقة ا
  وقتاله كفر"."… عليها بالكفر، مع أن احلديث يقول: 

  إذاً قتاله كفر دون كفر، كما قال ابن عباس يف تفسري اآلية السابقة .

فقتال املسلم للمسلم بغٌي واعتداٌء، وفسٌق وكفٌر، ولكن هذا يعين أن 
  قد يكون كفراً اعتقادياً.الكفر قد يكون كفراً عملياً، و 

 -من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي توىل بيانه وشرحه اإلمام 
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، وتوىل ذلك من بعده تلميذه  -حبق 



البار ابن قيم اجلوزية، حيث أن هلم الفضل يف الدندنة حول تقسيم 
القرآن بتلك الكلمة الكفر إىل ذلك التقسيم، الذي رفع رايته ترمجان 

اجلامعة املوجزة، فابن تيمية رمحه هللا وتلميذه وصاحبه ابن قيم اجلوزية: 
يفرقون أو يدندنون دائماً بضرورة التفريق بني الكفر االعتقادي والكفر 
العملي، وإال وقع املسلم من حيث ال يدري يف فتنة اخلروج عن مجاعة 

م حديثاً. املسلمني، اليت وقع فيها اخلوارج قدمياً    وبعض أذنا

وقتاله كفر" ال يعين اخلروج عن "… فإذا قوله صلى هللا عليه وسلم 
  امللة.

واألحاديث كثرية جدا وكثرية جداً، لو مجعها املتتبع خلرج منها رسالة 
نافعة يف احلقيقة فيها حجة دامغة ألولئك الذين يقفون عند اآلية 

  االعتقادي.السابقة، ويلتزمون فقط تفسريها بالكفر 

بينما هناك نصوص كثرية وكثرية جدا اليت فيها لفظة الكفر وال يُعىن 
ا تعين اخلروج عن امللة.   أ

فحسبنا اآلن هذا احلديث؛ ألنه دليل قاطع على أن قتال املسلم ألخيه 
  املسلم هو كفر، مبعىن الكفر العملي، وليس الكفر االعتقادي.



وعلى من  -طالقهم على احلكام، فإذا عدنا إىل (مجاعة التكفري)، وإ
م وتوظيفهم   -يعيشون حتت رايتهم، وباألوىل الذين يعيشون حتت إمر

  فوجهة نظرهم هي الرجوع إال أن هؤالء ارتكبوا املعاصي فكفروا بذلك.

ا سؤال األخ إبراهيم السائل آنفا : أنين  من مجلة األمور اليت يذكرين 
(مجاعة التكفري) مث هداهم هللا  مسعت من بعض أولئك الذين كانوا من

  عز وجل:

قلنا هلم: ها أنتم كفَّرمت بعض احلكام، فما بالكم تكفرون مثال أئمة 
املساجد، خطباء املساجد، مؤذين املساجد، َخَدَمَة املساجد؟ ما بالكم 
  تكفرون أساتذة العلم الشرعي يف املدارس يف الثانوية مثال أو اجلامعة ؟.

هؤالء رضوا حبكم هؤالء احلكام الذين حيكمون قال: اجلواب: ألن 
  بغري ما أنزل هللا.

يا مجاعة هذا الرضى إن كان رضًى قلبياً باحلكم بغري ما أنزل هللا، 
حينئذ ينقلب الكفر العملي إىل كفر اعتقادي. فأي حاكم حيكم بغري 

ما أنزل هللا وهو يرى أن هذا احلكم هو احلكم الالئق بتبنيه يف هذا 
وأنه ال يليق تبين احلكم الشرعي املنصوص يف الكتاب والسنة،  العصر،



ال شك أن هذا احلاكم يكون كفره كفراً اعتقادياً، وليس كفراً عملياً ، 
  ومن رضي مبثل هذا احلكم أيضا فيلحق به.

ال تستطيعون أن حتكموا على كل حاكم حيكم ببعض  -أوًال  -فأنتم 
، أنه لو سئل ؟! ألجاب: -ثري منها أو بك - بالقوانني الغربية الكافرة 

ذه القوانني هو الالزم يف العصر احلاضر، وأنه ال جيوز  بأن احلكم 
م جييبون بأن  احلكم باإلسالم، لو سئلوا ال تستطيعو أن تقولوا بأ
احلكم مبا أنزل هللا اليوم ال يليق،   وإال لصاروا كفاراً دون شك وال 

  ريب.

-وفيهم العلماء وفيهم الصاحلون و ..و إخل  - فإذا نزلنا إىل احملكومني
م يعيشون حتت حكم يشملهم كما يشملكم  ، كيف أنتم جمرد أن ترو
م كفار مبعىن  م كفار وهؤالء ال يعلنون أ أنتم متاماً؟ لكنكم تعلنون أ
مرتدين، لكنهم يقولون إن احلكم مبا أنزل هللا هو الواجب، وأن خمالفة 

العمل هذا ال يستلزم احلكم على هذا العامل بأنه احلكم الشرعي مبجرد 
  مرتد عن دينه!.

من مجلة املناقشات اليت توضح خطأهم وضالهلم، قلنا هلم: مىت ُحيكم 



وقد  -على املسلم الذي يشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا 
مىت ُحيكم بأنه ارتد عن دينه؟؛ يكفي مرة  -يصلي كثريا أو قليال 

جيب أن يعلن سواء بلسان حاله أو بلسان قاله إنه مرتد  دة؟ والواح
  عن الدين؟!.

كانوا كما يقال ال حيريون جوابا، ال يدرون جوابا، فنضطر إىل أن 
  أضرب هلم املثل التايل:

أقول: قاِض حيكم بالشرع، هكذا عادته ونظامه، لكنه يف حكومة 
طى احلق للظامل واحدة زَلت به القدم فحكم خبالف الشرع، أي: أع

  وحرمه املظلوم، هل هذا حكم بغري ما أنزل هللا؟.

  ال؛ حكم بغري ما أنزل هللا.

  يعين ُكفَر ردة؟ -مبعىن الكفر عندهم  -هل تقولون: بأنه َكَفَر 

  قالوا: ال.

  قلنا: مل؛ هو خالف احلكم الشرعي.

  قالوا: ألن هذا صدر منه مرة واحدة.



ثانية، أو حكم آخر، لكن خالف قلنا: حسنا؛ صدر نفس احلكم مرة 
فيه الشرع أيضاً، فهل كفر؟، أخذت أكرر عليهم: ثالث مرات، أربع 
مرات، مىت تقول: إنه كفر؟! ال تستطيع أن تضع حدا بتعداد أحكامه 

  اليت خالف فيها الشرع.

تستطيع العكس متاماً، إذا علمت منه أنه يف احلكم األول استحسنه 
  حتكم عليه بالردة . واستقبح احلكم الشرعي، أن

وعلى العكس من ذلك: لو رأيت منه عشرات احلكومات، يف قضايا 
متعددة؛ خالف فيها الشرع، لكن قلت له: يا شيخ أنت حكمت بغري 

  ما أنزل هللا عز وجل فلماذا ذلك؟.

فوهللا؛ خفت؛ خشيت على نفسي، أو ارتشيت مثًال وهذا أسوأ من  
تستطيع أن نقول بكفره، حىت يعلن؛ األول بكثري ... إخل، مع ذلك ال 

يعرب عن كفره املضمور يف قلبه أنه ال يرى احلكم مبا أنزل هللا عز 
  وجل، حينئذ فقط تستطيع أن تقول: أنه كافر كفر ردة.

كالفسق   -إذا وخالصة الكالم اآلن: أنه ال بد من معرفة أن الكفر 
  ، ينقسم إىل قسمني:-والظلم 



امللة، وكل ذلك يعود إىل االستحالل كفر وظلم فسق  خيرج من   -
  القليب؛ وخالف ذلك يعود إىل االستحالل العملي.

  -وخباصة ما فشا يف هذا الزمان من استحالل الرّبا  -فكل العصاة 
كل هذا كفر العملي، فال جيوز لنا أن نكفر هؤالء العصاة مبجرد 

م معصية، واستحالهلم إياها عملياً، إال إذا بدر منهم أو بدا لنا  ارتكا
م ال ُحيَّرُمون ما حرم هللا  منهم ما يكشف لنا عما يف قرارة نفوسهم أ
م وقعوا يف هذه املخالفة القلبية حكمنا  ورسوله عقيدة؛ فإذا عرفنا أ

م كفروا كفر ردة.   حينئذ بأ

أما إذا مل نعلم ذلك فال سبيل لنا إىل احلكم بكفرهم؛ ألننا خنشى أن 
ليه الصالة والسالم: "من كفر مسلما فقد باء به نقع يف وعيد قوله ع

  أحدمها".

ذه املناسبة  واألحاديث الواردة يف هذا املعىن كثرية وكثرية جداً، نذكِّر 
شرك أنه صار 

ُ
بقصة ذلك الصحايب الذي بارز مشركا، فلما رأى امل

حتت ضربة سيف املسلم الصحايب، قال: أشهد أن ال إله إال هللا، فما 
لصحايب فقتله، فلما بلغ خربه النَيب صلى هللا عليه وسلم أنكر باالها ا



فاعتذر الرجل بأنه ما قاهلا   -كما تعلمون -عليه ذلك أشد اإلنكار 
إال خوفاً من القتل، فكان جوابه صلى هللا عليه وسلم: "هالّ شققت 

  عن قلبه؟!".

ن ال إذاً الكفر االعتقادي ليس له عالقة بالعمل له عالقة بالقلب، وحن
نستطيع أن نعلم ما يف قلب الفاسق، الفاجر، السارق، الزاين، 

إخل ، إال إذا عّرب عما يف قلبه بلسانه، أما عمله فعمله يبنئ … املرايب
  أنه خالف الشرع خمالفة عملية.

فنحن نقول: إنك خالفت، وإنك فسقت، و فجرت، لكن ال نقول: 
يكون لنا عذر إنك كفرت، وارتدت عن دينك، حىت يظهر منه شئ 

عند هللا عز وجل أن حنكم بردته، وبالتايل يأيت احلكم املعروف يف 
اإلسالم عليه؛ أال وهو قوله عليه الصالة والسالم: "من بدل دينه 

  فاقتلوه".

هلؤالء الذين يدندنون حول تكفري حكام  -وما أزال أقول  -مث قلت 
  املسلمني:

م لو كان هناك هبوا يا مجاعة أن هؤالء فعال كفار كفر رد ة، وأ



حاكماً أعلى عليهم، واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة، لوجب على 
  ذلك احلاكم أن يطبق فيهم احلديث السابق: "من بدل دينه فاقتلوه".

 - جدًال  - فاآلن: ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سّلمنا 
  ن تعملوا؟.أن كل هؤالء  احلكام هم كفار كفر ردة؟! ماذا ميكن أ

 -مع األسف  -هؤالء الكفار احتلوا كثريا من بالد اإلسالم وحنن هنا 
ابتلينا باحتالل اليهود لفلسطني، فماذا أنتم وحنن نستطيع أن نعمل مع 
م من  هؤالء؛ حىت تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع احلكام الذين تظنون أ

  الكفار؟!.

سيس وبوضع القاعدة اليت هال تركتم هذه الناحية جانباً، وبدأمت بتأ
على أساسها تقوم قائمة احلكومة املسلمة، وذلك باتباع سنة رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم اليت رىب أصحابه عليها، وَنّشأهم على نظامها 
  وأساسها.

وذلك ما خنن نعرب عنه يف كثري من مثل هذه املناسبة بأنه ال بد لكل 
إلسالم ليس فقط على أرض مجاعة مسلمة تعمل حبق إلعادة حكم ا

هو الذي ﴿اإلسالم بل على األرض كلها، حتقيقاً لقوله تبارك وتعاىل: 



أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره 
]. وقد جاء يف بعض األحاديث الصحيحة أن 9[الصف:  ﴾املشركون

  هذه اآلية ستتحقق فيما بعد.

هذا النص القرآين، هل يكون البدأ فلكي يتمكن املسلمون من حتقيق 
بإعالن الثورة على هؤالء احلكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة؟ 

  ال يستطيعون أن يعملوا شيئاً. -وهو ظن خطأ  -مث مع ظنهم هذا 

هو الذي أرسل رسوله باهلدى ﴿إذاً؛ لتحقيق هذا النبأ القرآين احلق: 
  ].9صف: [ال ﴾ودين احلق ليظهره على الدين كله

  ما هو املنهج ما هو الطريق ؟.

ال شك أن الطريق هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدندن ويُذّكر 
أصحابه يف كل خطبة: "وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وآله 

  وسلم".

وخباصة منهم من يهتم بإعادة احلكم  -إذا؛ فعلى املسلمني كافة 
أن يبدأ من حيث   -األرض كلها باإلسالم على األرض اإلسالمية بل 

بدأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو ما نكين حنن عنه بكلمتني 



  خفيفتني: (التصفية، والرتبية).

أو يتغافل عنها باألصح ألنه  -ذلك ألننا حنن نعلم حقيقة يغفل عنها 
يتغافل عنها أولئك الغالة، الذين ليس هلم إال  -ال ميكن الغفل عنه 

  كفري احلكام، مث ال شيء.إعالن ت

وسيظلون كما ظلت مجاعة من قبلهم يدعون إىل إلقامة حكم 
  اإلسالم على األرض لكن دون أن يتخذوا لذلك األسباب املشروعة.

  سيظلون يعلنون تكفري احلكام، مث ال يصدر منهم إال الفنت !!.

ا بدءاً من فتنة احلر  م والواقع يف هذه السنوات األخرية اليت تعلمو
املكي، مث فتنة مصر وقتل السادات،وذهاب دماء كثرية من املسلمني 

  األبرياء بسبب هذه الفتنة

  

  ..... إخل. -مع األسف  -مث أخرياً يف سوريا، مث اآلن يف اجلزائر  

م خالفوا نصوصا من الكتاب والسنة، من أمهها :  ﴿كل هذا سببه أ
ن يرجو هللا واليوم اآلخر لقد كان لكم يف رسول هللا أسوٌة حسنٌة ملن كا



  ].21[األحزاب:  ﴾

وجل يف األرض هل نبدأ  إًذا؛ إذا حنن أردنا أن نقيم حكم هللا عز
بقتال احلكام وحنن ال نستطيع أن نقاتلهم ؟ أم نبدأ مبا بدأ به الرسول 

  عليه السالم ؟.

  .﴾…لقد كان لكم يف رسول هللا أسوٌة سنةٌ ﴿الشك أن اجلواب: 

  هللا صلى هللا عليه وسلم ؟.مباذا بدأ رسول 

م عندهم  تعلمون أنه بدأ بالدعوة بني األفراد الذين كان يظن فيهم أ
كما هو معروف   -استعداد لتقبل احلق، مث استجاب له من استجاب 

، مث الضعف والشدة اليت أصابت املسلمني يف مكة، -يف السرية النبوية 
خر ما بدأ به حىت وطد هللا عز مث األمر باهلجرة األوىل والثانية،.. إىل آ

وجل اإلسالم يف املدينة املنورة، وبدأت هناك املناوشات، وبدأ القتال 
… بني املسلمني وبني الكفار من جهة، مث اليهود من جهة أخرى 

  وهكذا.

إذاً؛ ال بد أن نبدأ حنن بالتعليم ، كما بدأ الرسول عليه الصالة 
ليم ملاذا ؛  أي ال نقتصر فقط والسالم، لكن حنن ال نقول اآلن بالتع



على كلمة تعليم األمة اإلسالم ألننا يف وضع اآلن من حيث أنه دخل 
يف التعليم اإلسالمي ما ليس من اإلسالم بسبيل إطالقا بل ما فيه خيرى 

اإلسالم ويقضى على الثمرة اليت ميكن الوصول إليها باإلسالم 
  الصحيح.

بدءوا مبا ذكرت آنفا بتصفية ولذلك فواجب الدعاة اإلسالميني أن ي
هذا اإلسالم مما دخل فيه، من األشياء اليت تفسد اإلسالم ليس فقط 
يف فروعه يف أخالقه بل ويف عقيدته أيضا.والشيء الثاين:أن يقرتن مع 
  هذه التصفية تربية الشباب املسلم الناشئ على هذا اإلسالم املصفى.

ة اآلن منذ حنو قرابة قرن وحنن إذا درسنا اجلماعات اإلسالمية القائم
من الزمان، لوجدنا كثريا منهم مل يستفيدوا إىل اآلن، رغم صياحهم 

ا حكومة إسالمية، ورمبا سفكوا دماء أبرياء   م يريدو ورغم زعاقهم أ
  كثرية وكثرية جدا، دون أن يستفيدوا من ذلك شيئاً إطالقا.

، وهم يريدون أن فال نزال نسمع منهم العقائد املخالفة للكتاب والسنة
  يقيموا دولة اإلسالم.

ذه املناسبة حنن نقول هناك كلمة ألحد أولئك الدعاة كنت أمتىن  و



من أتباعه أن يلتزموها وأن حيققوها تلك الكلمة هي: " أقيموا دولة 
  اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم يف أرضكم".

أنه  ألن املسلم إذا صحح عقيدته بناًء على الكتاب والسنة، فال شك
  إخل.…من وراء ذلك ستصلح عبادته، ستصلح أخالقه، سلوكه 

مل يعمل عليها  -يف نقدي ويف نظري  -لكن هذه الكلمة الطيبة 
وصدق فيهم … هؤالء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة الدولة املسلمة

  قول الشاعر:

  ترجو النجاة ومل تسلك مسالكها ***إن السفينة ال جتري على اليبس

كرت كفاية جوابا عن هذا السؤال ونستفيد من إخواننا أبو لعل فيما ذ 
مالك واآلخرين، ما يقوي املوضوع إن شاء هللا ويزيد احلاضرين علما 

  وفقها.

  يا آهلل رمحتك.

  تضاموا يا إخواننا تضاموا، من أدب جملس العلم أن ال تتفرقوا.

  أيب ثعلبة اخلشين يف مسند اإلمام أمحدلعلكم مجيعا بلغكم حديث 



قال:" كنا إذا سافرنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم تفرقنا يف 
إمنا « الشعاب والوديان، فقال لنا عليه الصالة والسالم ذات يوم:

، موه جلوس هنا »تفرقكم هذا يف الشعاب والوديان من عمل الشيطان 
فقط إمنا يف سفر ينزلون يف مكان هذا بياخذ ظل حتت شجرة ثنني 

أربعة وهادون هنا ...إخل، يتفرقون قال:" فكنا بعد ذلك إذا نزلنا ثالثة 
منزًال لو جلسنا على بساط لوسعنا "؛ لذلك ليس من أدب اجمللس 

العلمي الفقهي ما كنا نراه يف دمشق الشام ويف املسجد الكبري حلقات  
كثرية جدا كلما كانت كبرية وفارغة كلما كان العلم قوميا؛ يضحك 

  كس بالعكس متاما.الشيخ ؛ والع

فلذلك ينبغي أن نالحظ يف جمالسنا العلمية على األقل أن نتضام، وأن 
  ال جنلس بعيدا بعضنا عن بعض .

ألن هذا يف الواقع له عالقة بصالح الظاهر يؤثر يف صالح الباطن،  
كما أن صالح الباطن يؤثر يف صالح الظاهر، فكأن فيه حركة يسموها 

  احلركة الدائمة .

  أستاذ أفدنا مما كتبت، أنا انتهيت مما عندي. تفضل يا



  إبراهيم شقرة: 

ن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، إ
ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي 
له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده 

  سوله.ور 
صدق احلديث كتاب هللا، وخري اهلدى هدى حممد أأما بعد: فإن 

ا، وكل حمدثة بدعة، وكل  صلى هللا عليه وسلم، وشر األمور حمدثا
  بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

ليس يل أن أعقب على كالم شيخنا حفظه هللا تعاىل وأيده بروح من 
وأمد يف عمره ذخرا يتمتع  عنده وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأبقاه

ولكن إذا كان من كالم أقوله  ؛وخلقا ،وتربية ،ودينا ،علما ؛به املسلمون
فليس لنا أن  ،والكالم واحلديث كما يقولون ذو شجون، أو أحتدث به 

نزيد على كالم شيخنا شيئا، ألنه أوىف به على الغاية وانتهى به إىل 
ا ال يدع ملثلي كالما يف مثل هذا عدا وعمقا مبوأدار فكره فيه بُ  ،النهاية
  .املقام

تأكيدا وتذكريا وتنبيها أيضا لكثري من  فجزاه هللا خريا ولكن أقول:



  الناس الذين قد يظنون مبثلنا الظنون.
أقول إن هذه الكلمة أو هذا اجلواب على سؤال أخينا إبراهيم اهلامشي 

بل  ؛سلمنيال أقول فئة خاصة من امل ؛قد أفاد - جزاه هللا خريا -
ومتشي سلوكا وحركة وتتألق يف أفاق الدنيا  ،سيبقى فائدة تتجلى ضياء

منهجا ودعوة، هذه الكلمة الراشدة العظيمة اليت أوضحت مسلك 
اجلماعة املسلمة، ولست أعين باجلماعة املسلمة هنا فئة قليلة من 

دا وإمنا أعين باجلماعة املسلمة كل من يقول ال إله إال هللا حمم ،الناس
  .وحق واتباع وتربية واعتقاد ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصدق

وهذا وإن كان يف الناس قليل ولكنه سيثمر مثرات طيبة إن شاء هللا 
  .وستجتمع األمة أو تأتلف عليه وإن طال الزمان وتباعد الظن أو اليقني

 بأن هذا اجلواب العظيم الذي مسعناه يؤكد لنا تأكيدا :ومن هنا أقول
وال يكون فيه شك وال يطيف به شيء مزيدا بأننا  ،ال تبقى معه مرية

وعرفنا  ،ونشدنا اإلميان احلق فصدقناه ،واحلمد هلل عرفنا احلق فاتبعناه
وبسنة رسوله صلى  ،وجل ففزنا ولذنا بكتاب هللا عز ،الباطل فاجتنبناه

  .اللهللا عليه وسلم فابتعدنا به عن كل ما يكون به باطل أو زيغ أو ض
ولست أحسب إال أننا مجيعا يف مثل هذا اجمللس الذي يضمنا اآلن  



ويف غريه من اجملالس اليت اعتدناها ونأخذ فيها العلم الكثري عن 
  شيخنا.....
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